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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0820/2008, którą złożył Georgios Apostolidis (Grecja), z 4 podpisami, 
w sprawie niewprowadzenia w życie w Grecji dyrektywy 2004/39/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków instrumentów 
finansowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję i współsygnatariusze są udziałowcami w przedsiębiorstwie maklerskim 
„Akropolis”, którego prawa do obrotu zostały cofnięte na podstawie przepisów prawnych, 
które nie obowiązywałyby, gdyby władze greckie we właściwym czasie wprowadziły w życie 
postanowienia dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków 
instrumentów finansowych. Składający petycję uważa się za ofiarę rażącego lekceważenia 
art. 8 przedmiotowej dyrektywy dotyczącego cofnięcia zezwoleń, a także przepisów 
w sprawie prawa do dobrej administracji, dostępu do skutecznych środków prawnych 
i bezstronnego procesu sądowego zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej i dlatego zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 października 2008 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Petycję złożyli udziałowcy greckiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(przedsiębiorstwa maklerskiego Akropolis, zwanego dalej „spółką”) świadczącej usługi 
inwestycyjne. Grecka Komisja Rynku Kapitałowego cofnęła zezwolenie dla spółki na 
podstawie przepisu (art. 4 ust. 5 lit. c) ustawy 1806/1988), który został uchylony przez art. 85 
ustawy 3606/2007 transponującej dyrektywę w sprawie rynków instrumentów finansowych
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2004/39/WE (DRIF)1. 

Skarga

Składający petycję uważają, że decyzja Greckiej Komisji Rynku Kapitałowego byłaby inna, 
gdyby zastosowano DRIF zamiast przepisów dyrektywy w sprawie usług inwestycyjnych
1993/22/WE (DUI)2, którą DRIF zastąpiła. Faktycznie art. 8 DRIF zastąpił art. 3 ust. 7
dyrektywy w sprawie usług inwestycyjnych 1993/22/WE (DUI). Art. 3 ust. 7 DUI zawiera 
wymóg cofnięcia zezwolenia w przypadku poważnego i systematycznego naruszania jej art.
10 i 11, jednak w lit. f) zezwala państwom członkowskim na przyjęcie dodatkowych 
i ewentualnie bardziej rygorystycznych przepisów w sprawie cofnięcia. Art. 8 lit. d) DRIF
wymaga cofnięcia zezwolenia w przypadku poważnego i systematycznego naruszania jej 
przepisów. Art. 8 lit. e) DRIF umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie sankcji 
polegającej na cofnięciu zezwolenia również w innych przypadkach przewidzianych w prawie 
krajowym i niewchodzących w zakres przedmiotowej dyrektywy. Składający petycję 
powołują się na art. 70 DRIF w kształcie z 2004 r., aby dowieść, że państwo greckie powinno 
było dokonać transpozycji DRIF wcześniej niż w dniu 1 listopada 2007 r. Zaniechanie w tym 
zakresie przyniosło im szkody. 
Składający petycję uważają też, że decyzja Greckiej Komisji Rynku Kapitałowego jest 
sprzeczna z art. 1 pierwszego protokołu dodatkowego do Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka (EKPC), art. 6 EKPC oraz art. 16, 17, 41 i 47 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

a) W sprawie zastosowania DRIF 

- odnośnie do terminu zastosowania DRIF:

W początkowej wersji art. 70 DRIF nakładał na państwa członkowskie obowiązek 
transpozycji tej dyrektywy w ciągu 24 miesięcy od jej wejścia w życie w dniu 30 kwietnia 
2004 r. Art. 70 DRIF został następnie zmieniony art. 1 ust. 5 dyrektywy 2006/31/WE3, który 
wydłużył termin transpozycji DRIF z 1 maja 2006 r. do 31 stycznia 2007 r. i wprowadził 
nowy termin zastosowania (1 listopada 2007 r.), tak aby dać firmom czas na dostosowanie się 
do nowych ram regulacyjnych. 

                                               
1 Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie 
rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 
2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG; Dz.U. L 
145 z 30.4.2004, str. 1-44 
2 Dyrektywa Rady 93/22/EWG z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie 
papierów wartościowych; Dz.U. L 197 z 6.8.1993, str. 58

3 Dyrektywa 2006/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniająca 
dyrektywę 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych 
terminów (Tekst mający znaczenie dla EOG); Dz.U. L 114 z 27.4.2006, str. 60-63 
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Dany podmiot może korzystać z prawa wynikającego z dyrektywy dopiero po upłynięciu 
terminu, od którego ma on być stosowany. Komisja sprawdza, czy państwa członkowskie 
dopełniły obowiązku transpozycji na czas, jeżeli, tak jak w przypadku DRIF, termin 
transpozycji poprzedza termin rozpoczęcia stosowania. W przypadku Grecji służby Komisji 
nie otrzymały powiadomienia o transpozycji DRIF do dnia 31 stycznia 2007 r. Dlatego 
w kwietniu 2007 r. wszczęto postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego w odniesieniu do transpozycji DRIF. Postępowanie to zamknięto w dniu 11 
grudnia 2007 r. po tym, jak Grecja powiadomiła w dniu 3 września 2007 r. o dokonaniu 
transpozycji DRIF. Przepisy prawne transponujące DRIF w Grecji weszły w życie w dniu 1 
listopada 2007 r., czyli tak, jak przewiduje dyrektywa 2006/31/WE.

- w sprawie interpretacji art. 8 lit. d) DRIF: 

Art. 8 lit. d) DRIF przewiduje, że właściwe władze mogą cofnąć zezwolenie wydane 
przedsiębiorstwu inwestycyjnemu, jeżeli poważnie i systematycznie narusza ono przepisy 
przyjęte zgodnie z przedmiotową dyrektywą, regulujące warunki działalności 
przedsiębiorstwa inwestycyjnego. Jednak prawo wspólnotowe nie zawiera żadnych przepisów 
w sprawie administracyjnej procedury cofnięcia zezwolenia. To właściwe władze, stosując 
prawo w indywidualnych przypadkach, muszą dokonać interpretacji okoliczności, w których 
zezwolenie można cofnąć ze względu na „poważne i systematyczne naruszanie” 
w rozumieniu art. 8 lit. d) DRIF, ostatecznie kierują sprawę do sądu krajowego.

b) W sprawie praw podstawowych 

Państwa członkowskie powinny przestrzegać praw podstawowych przy stosowaniu prawa 
wspólnotowego. W odniesieniu do wolności prowadzenia działalności gospodarczej i prawa 
własności (zapisanych w art. 16 i 17 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej) należy 
przypomnieć, że zgodnie z zasadą proporcjonalności, dopuszcza się ograniczenia 
w wykonywaniu tych praw, jeżeli są konieczne i w sposób rzeczywisty spełniają uznawane 
przez Unię cele dotyczące interesu ogólnego. Cofnięcie zezwolenia to środek wyraźnie 
przewidziany w dyrektywie 1993/22/EWG (oraz w dyrektywie 2004/39/WE), a jego celem 
jest zapewnienie inwestorom wysokiego poziomu ochrony. Jak wyjaśniono powyżej (§1.2) to 
do podmiotów administracyjnych i ewentualnie sądów krajowych należy ocena, czy warunki 
cofnięcia zezwolenia zostały spełnione w konkretnej sprawie. 

W przeciwieństwie do kwestii cofnięcia zezwolenia procedura upadłościowa w Grecji
(obejmująca metody wyznaczania syndyka masy upadłościowej), do której odnoszą się 
składający petycję, nie jest uregulowana w prawodawstwie wspólnotowym i dlatego Komisja 
nie ma w tym kontekście uprawnień do zbadania ewentualnego naruszenia prawa do 
skutecznego dochodzenia sprawiedliwości i sprawiedliwego procesu. 

Wreszcie w odniesieniu do prawa do dobrej administracji niniejsza petycja zawiera bardzo 
mało informacji na temat okoliczności i procedury, w oparciu o którą władze greckie rzekomo 
naruszyły przepisy w tej dziedzinie. Dlatego Komisja nie może ocenić wniosku ani w inny 
sposób zbadać zastosowania zasady dobrej administracji.

Wnioski
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Na podstawie niniejszej petycji nie można stwierdzić niewłaściwej transpozycji lub 
uporczywego stosowania złych praktyk administracyjnych w Grecji w odniesieniu do DRIF. 
Grecja dotrzymała terminu zastosowania DRIF, który minął w dniu 1 listopada 2007 r. 
Wszelkie sprzeciwy wobec decyzji Greckiej Komisji Rynku Kapitałowego podjętych na 
mocy prawa greckiego należy w pierwszej kolejności kierować do greckich sądów.


